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Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése
alapján
pályázatot hirdet
Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási osztály

Vagyongazdálkodási ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos tér 5.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Előkészíti és végrehajtja az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok hasznosítására
vonatkozó képviselő-testületi és bizottsági előterjesztéseket. Elkészíti az önkormányzat
ingatlan vagyonával kapcsolatos szerződések, megállapodások tervezetét, kiadja a
tulajdonosi, kezelői hozzájárulásokat. A helyszínen átveszi a lakásokat, gondoskodik a
közüzemi szolgáltatók átíratásáról az önkormányzat nevére, hibák és központi
berendezési tárgyakban lévő hiányosságok pótlásáról, újabb meghirdetés előtt. Az üres
lakások meghirdetése, liciteljárás, nyertes pályázó esetén bérleti szerződés készítése,
bérlők értesítése. Önkormányzat részére felajánlott ingatlanok esetén ügyféllel
kapcsolattartás, helyszíni szemle, előterjesztés készítése a megvételre felajánlott
ingatlanokról, a testületi döntést követően az ügyfél értesítése, adásvételi szerződés
készítésére ügyvédnek átadása, birtokba adás-vétel, közüzemek átírása.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra
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az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011.évi CXCIX. törvény, valamint a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselőtestületének a köztisztviselőkre vonatkozó hivatás etikai alapelvekről, és etikai
eljárásszabályairól, valamint a köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló 18/2020.
(XI. 6.)önkormányzati rendelete és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az
irányadók. az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•

Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Középfokú képesítés,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Egyetem,
• Közigazgatási vagy gazdasági területen eltöltött - Legalább 1-3 év szakmai
tapasztalat,
• ECDL
• Közigazgatási szakvizsga
• B kategóriás jogosítvány
Előnyt jelentő kompetenciák:
•
•
•

határozott fellépés
jó kommunikációs készség
konfliktuskezelő képesség

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. október 17. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 3.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Fazekas Márk Péter nyújt, a
+36707773748 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal címére
történő megküldésével (3980 Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos tér 5. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
ISU/7074-14/2022. , valamint a munkakör megnevezését:
Vagyongazdálkodási ügyintéző.
vagy
• Elektronikus úton dr. Terdik Sándor részére a jegyzo@satoraljaujhely.hu Email címen keresztül
vagy
• Személyesen: dr. Terdik Sándor, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980
Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos tér 5. .
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A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal címére történő
megküldésével (3980 Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos tér 5.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ISU/707414/2022.,valamint a munkakör megnevezését: Vagyongazdálkodási ügyintéző.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 10.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
•

Zemplén Televízió - 2022. szeptember 19.
Sátoraljaújhely Város honlapja, azaz www.satoraljaujhely.hu - 2022.
szeptember 19.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.satoraljaujhely.hu
honlapon szerezhet.

Nyomtatás
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